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Al-Zaytoonah University of Jordan

الخطة االرشادية للفصل الدراسي -اجراءات إرشاد الطلبة  /كلية.العلوم وتكنلوجيا المعلومات

الفصل الدراسي /السنة الدراسية

القسم نظم المعلومات الحاسوبية

االول 2021/2020

قبل بدء عمليات االرشاد  ،تحدد الخطة االرشادية من قبل عضو الهيئة التدريسية المكلف أو رئيس القسم ،بناء على معلومات

الخطة الدراسية وجدول الفصل الدراسي لتكون تحت تصرف عضو الهيئة التدريسية المرشد

(على المرشد شطب الشعبة المغلقة من هذه الخطة بناء على االحصائيات التي يزود بها يوميا ،لتجنب تسجيل الطلبة بها أثناء عمليات اإلرشاد)


المواد االستدراكية ال تحسب من الخطة الدراسية للطالب وعليه إنجازها في أول فصلين دراسيين له في الجامعة.



بالنسبة للمواد الدراسية المرتبطة بمواعيد ساعات عملية (مختبرات) تحدد الساعات العملية للمادة في نفس خانتها.

الفصل األول /مستوى سنة األولى
م

( 0الى  23ساعة دراسية)

رقم المادة

اسم المادة

0112120

مقدمة في تكنولوجيا المعلومات

3

0101110

مبادئ الرياضيات واإلحصاء

2

0130111

اللغة العربية ()1

1

الشعب المتوفرة

المتطلب السابق

االيام

متزامن مع مهارات

ح،ث،خ

الحاسوب االستدراكية

المواعيد (الشعبة/الوقت)
2

جميع األيام

2

جميع األيام

7

1

0130141

التربية الوطنية

……………..

جميع األيام

7

4

0130171

مهارات حياتية

……………..

جميع األيام

8

6
م

……………..
اللغة العربية االستدراكية

الفصل الثاني /مستوى سنة أولى ( 0الى  23ساعة دراسية)
رقم المادة

اسم المادة

0113130

مبادىء البرمجة

0113120

المهارات المهنية للكليات العلمية

0113110

رياضيات متقطعة

1

0130101

العلوم العسكرية

……………..

4

0130131

اللغة االنجليزية ()1

اللغة اإلنجليزية االستدراكية

1
3
2

6
م
1
3
2

الشعب المتوفرة

المتطلب السابق

االيام

مقدمة في تكنولوجيا

جميع األيام

……………..

جميع األيام

مقدمة في تكنولوجيا

جميع األيام
ن،ر

2

جميع األيام

7

المعلومات

المعلومات

الفصل األول /مستوى سنة ثانية ( 22الى  64ساعة دراسية)
رقم المادة

اسم المادة

0101331

جبر خطي ()1

0113330

برمجة كينونية

0113151

إدارة أنظمة المعلومات اإللكترونية

المتطلب السابق
مبادئ الرياضيات

جميع األيام

مبادىء البرمجة

جميع األيام

مقدمة في تكنولوجيا

ح،ث،خ

المعلومات

4
1
2

الشعب المتوفرة
االيام

واإلحصاء

المواعيد (الشعبة/الوقت)

المواعيد (الشعبة/الوقت)
3
4
1
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1

0111141

أساسيات هندسة البرمجيات

مبادىء البرمجة

جميع األيام

3

4

0113131

تصميم المنطق الرقمي

رياضيات متقطعة

جميع األيام

2

6

متطلب جامعة اختياري

الفصل الثاني /مستوى سنة ثانية ( 22الى  64ساعة دراسية)

الشعب المتوفرة

م

رقم المادة

اسم المادة

المتطلب السابق

االيام

المواعيد (الشعبة/الوقت)

1

0112330

تصميم صفحات اإلنترنت

مبادئ البرمجة

جميع األيام

6

3

0113341

قواعد البيانات

برمجة كينونية

ح،ث،خ

1

0133111

شبكات الحاسوب

-

0

0113313

تراكيب البيانات

جميع األيام

3

0113152

أنظمة معلومات األعمال

ن،ر

1

2
1
4
6

مقدمة في تكنولوجيا
المعلومات
برمجة كينونية
إدارة نظم المعلومات
اإللكترونية

متطلب جامعة اختياري

الفصل األول /مستوى سنة ثالثة ( 66الى  88ساعة دراسية)

الشعب المتوفرة

م

رقم المادة

اسم المادة

المتطلب السابق

االيام

المواعيد (الشعبة/الوقت)

1

0113212

تحليل وتصميم النظم

قواعد البيانات

ح،ث،خ

1

3

0113333

برمجة مرئية

برمجة كينونية

جميع األيام

2

2

0112231

برمجة تطبيقات اإلنترنت

تصميم صفحات اإلنترنت

جميع األيام

2

1

0113214

قواعد البيانات المتقدمة

قواعد البيانات

ح،ث،خ

1

4

0113225

إدارة نظم قواعد البيانات

قواعد البيانات

ن،ر

1

6
م

متطلب جامعة اختياري

الفصل الثاني /مستوى سنة ثالثة ( 66الى  88ساعة دراسية)
رقم المادة

اسم المادة

0101373

تحليل عددي ()1

3

0113212

الخوارزميات

تراكيب البيانات

2

0113343

تحليل وتصميم النظم الشيئية

تحليل وتصميم النظم

جميع األيام

1

0113252

أمن المعلومات

الخوارزميات

ن،ر

1

4

0113354

تنقيب البيانات

قواعد البيانات المتقدمة

ح،ث،خ

1

1

6

المتطلب السابق

الشعب المتوفرة

مبادئ الرياضيات
واإلحصاء

االيام

المواعيد (الشعبة/الوقت)

جميع األيام

3

جميع األيام

2
3

متطلب جامعة اختياري

الفصل األول /مستوى سنة رابعة ( 88الى  122ساعة دراسية)

الشعب المتوفرة

م

رقم المادة

اسم المادة

المتطلب السابق

االيام

المواعيد (الشعبة/الوقت)

1

0113155

مستودعات البيانات

قواعد البيانات المتقدمة

-

0
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تحليل وتصميم النظم

0113183

إدارة المشاريع

2

0113171

منهجية بناء مشروع

تحليل وتصميم النظم

1

0133213

أمن الشبكات

أمن المعلومات

4

متطلب تخصص اختياري

6

متطلب تخصص اختياري

الشيئية

-

0

خ

1

-

0

الفصل الثاني /مستوى سنة رابعة ( 88الى  122ساعة دراسية)

الشعب المتوفرة

م

رقم المادة

اسم المادة

المتطلب السابق

االيام

المواعيد (الشعبة/الوقت)

1

0113156

تخطيط موارد المؤسسات)(ERP

انظمة معلومات االعمال

-

0

3

0113157

استرجاع المعلومات

قواعد البيانات المتقدمة

ن،ر

1

2

0113172

مشروع تخرج

موافقة القسم

ن،ر

1

1

متطلب تخصص اختياري

4

مادة حرة

6

توقيع معد الخطة

د .احمد الخطيب

التاريخ

اعتماد رئيس القسم

د .فرحان فرحان

التاريخ

1010/11/09
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